Na defesa dos oceanos as tuas atitudes
contam! Recomendações da ONU
# Não consumas água em garrafas de plástico! A
água da torneira tem a mesma qualidade da água
engarrafada.
# As beatas de cigarro vão para o caixote de lixo!
# Quando comprares peixe certifica-te que foi
capturado de forma sustentável. Evita peixe
capturado por redes de arrasto.
# Diminui a tua pegada de carbono, anda a pé ou
de bicicleta. Pede aos teus pais que façam o
mesmo.
# Copos, talheres ou palhinhas de plástico, não!
# Sê um consumidor informado
# Organiza uma limpeza de praia com os teus
amigos ou colegas de turma.
# Evita embalagens e sacos plásticos.
# Apoia uma organização que proteja a vida
marinha.
http://www.greenpeace.org/portugal/pt/
https://www.lpn.pt/pt
Mais informação em: https://www.dgrm.mm.gov.pt/
reas-marinhas-protegidas

Baleia é uma edição especial do jornal Ameias
# be_josefadeobidos
http://becrejosefa.wixsite.com/aejo
escolasdobidos.com

BALEIA

Editorial

Livros - os que usámos e
os que recomendamos

Vivemos hoje em dia numa era de vertigem, onde a velocidade é
uma constante e os tempos de pausa, relaxe e descontração, cada
vez mais reduzidos. Uma época de tecnologia, a era dos “es”: e mail,
e-learning, emojis... E enquanto andamos ocupados a tentar acompanhar o barco do “progresso” esquecemos o poder que cinco minutos
de pausa podem exercer sobre nós. E é aqui que entra o Livro, a
literatura, o prazer de ter um bom livro para ler.
Considero-me um amante dos livros e da leitura; vivi toda a minha
vida rodeado por eles; adoro as estantes carregadas de cor, o cheiro
do papel húmido, o toque de uma folha de papel que ao ser virada
deixa antever as aventuras que a próxima traz.
O Festival Torrente chegou antes de mim ao agrupamento que
agora dirijo. Se dá neste momento os primeiros frutos era à época
apenas semente. Mas chegou e venceu e foi, desde sempre, apoiado
pela atual direção. A sua presença é sentida por todos, desde os
jardins de infância, autênticos aquários repletos de cor e alegria, até
ao secundário imbuído do fervor das correntes oceânicas. É inequívoca a sua atualidade e adequação aos últimos normativos legais, à
visão de escola enquanto organização, no qual ele encontra a sua
maior força.
Enquanto diretor deste agrupamento, não posso deixar de salientar
o mérito do Torrente-Mini Festival do Mar, a semente plantada
pela nossa Biblioteca Escolar no âmbito do Plano Nacional de Leitura. É também como Diretor que sinto agrado pela união e coesão,
pela forma como tem sido acolhido por toda a comunidade educativa e pela transversalidade que tem fomentado. Por outro lado, a
sua atualidade, em consonância com os requisitos do Perfil do AluÍndice
no à Saída da Escolaridade Obrigatória e enquanto oportunidade
para um Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. Desta
forma o Festival Torrente tem, com grande agrado da minha parte,
impulsionado práticas cooperativas no agrupamento e fornecido
experiências e aprendizagens plenas de sentido.
Como amante da literatura e do Livro, resta-me referir que o Torrente, mini festival do mar, nos fez regressar às aventuras que vivemos aquando miúdos, quando o ritmo de vida era outro, mais calmo
e pacato. Trouxe-me de volta o cheiro do papel e a textura suave de
cada página, as viagens de “Willie Fog”, os amores e desamores de
Carlos e Joaninha dos “Maias”, Moby Dick e Robinson Crusoe. Fez me querer abrandar o ritmo e incutir essa calma e serenidade às
nossas crianças e jovens. Fez-me ter vontade de desfrutar do prazer
de ter um bom livro para ler!
José Fernando da Silva de Sousa Santos | Diretor do Agrupamento
de Escolas Josefa de Óbidos
Biblioteca
A escola, para além do seu indispensável papel de elevador social,
tem a obrigação de proporcionar aos alunos experiências formativas relevantes e que potenciem o desenvolvimento de um espírito
reflexivo e critico. Neste sentido a formação de uma consciência
ambiental esclarecida, que considere a conservação dos recursos
naturais e a sua exploração de uma forma sustentável, torna-se
fundamental e objetiva alguns dos princípios que norteiam a formação das nossas crianças e jovens.
Neste número especial do jornal Ameias - a que demos o nome de
baleia - fazemos um balanço do trabalho até agora realizado no
âmbito do projeto Ler+ Mar - Torrente, mini festival do mar. Do Pré
-Escolar ao Ensino Secundário, em atividades que complementam
o currículo ou que remetem para a formação pessoal e social e cidadania ativa, procura-se tornar visível o impacto do projeto e a variedade de propostas e abordagens que até agora permitiu. A sua
conclusão, a ocorrer no 3º período, com uma grande festa desportiva e cultural , exigirá de todos um último esforço. A biblioteca escolar, enquanto coordenadora do projeto, agradece-o antecipadamente.

A seguir:
Navegar a favor e ao sabor da torrente : vamos fazer a travessia da
lagoa e iniciar uma campanha de limpeza das suas margens. Parceria
com o grupo de Desporto Escolar; 5 de junho
Mar Pr´a Pular + Tasquinhas da Lagoa: um menu composto por
iguarias da lagoa e cantigas ao desafio. Parceria Atelier de Gastronomia e comunidade; 5 de junho
Manifesto da Lagoa: um manifesto e um compromisso com o futuro
feito pelos alunos; A anunciar
Videopoemas: apresentação na Final Interconcelhia da Batalha de
Leitura | Poesia; 15 de maio
Ciclo de Cinema Mar II: Cinema Aleatório - Não fosse o acaso e tu
escolherias tudo; 4 de abril
Escola Azul: adesão ao programa do Ministério do Mar. A anunciar

Cinema - ciclo Mar
Decorreu no dia 23 de janeiro a primeira sessão do ciclo de
cinema “Mar”. Os alunos presentes tiveram oportunidade de
assistir à curta de animação “O Velho e o Mar” de
Aleksandr Petrov e ao documentário da BBC Planeta
Humano - Oceanos. No final da sessão um Kahoot testou a
atenção e o conhecimento adquirido.

Programa e fase de execução
Baleia: Exposição + publicação/jornal; Disciplinas Curriculares e
Parcerias: Pré-Escolar; Em execução
O Mar enquanto Caminho dos Povos/“Migrações humanas”: Palestra aberta à comunidade. Disciplinas Curriculares e Parcerias:
Filosofia, Centro de Informação Europe Direct Oeste e Lezíria do
Tejo; Concluído
Receituário da Lagoa + Tasquinhas da Lagoa: Disciplinas Curriculares e Parcerias: Atelier de Cozinha, Alunos do curso profissional de
Cozinha, Português; Em execução
Abominável Lixo I: Recolha de lixo na lagoa de Óbidos e faixa litoral
do concelho de Óbidos, apresentações dos alunos, análise laboratorial dos materiais recolhidos. Disciplinas Curriculares e Parcerias: Físico-química, Liga de Proteção da Natureza; Concluído
Abominável Lixo II - apresentação de performance. Disciplinas
Curriculares e Parcerias: Português +Atelier Criativo JO+EV; Em
execução
Cefalópode I: concerto autónomo ou enquanto suporte à perfomance Abominável Lixo; Disciplinas Curriculares e Parcerias: Ensino Artístico, Conservatório de Música de Óbidos; Em execução
Travessia da Lagoa: percurso turístico e desportivo na lagoa, inclui
travessia e caminhada. Disciplinas Curriculares e Parcerias: curso
profissional de gestão desportiva, Educação Física, CMO; Em execução

Pré-Escolar

O departamento de Educação Pré-Escolar associou-se ao
projeto Ler+ Mar com um conjunto de atividades onde
foram abordados conceitos relacionados com a Área de
Formação Pessoal e Social, Expressão e Comunicação e
Área do Conhecimento do Mundo. “A Baleia” e “O Regresso
da Baleia” foram as obras utilizadas, com os trabalhos
obtidos a darem lugar a uma exposição final, integrada no
Torrente - Mini Festival do Mar.

Escola Azul: Adesão ao programa educativo Escola Azul do Ministério do Mar. Disciplinas Curriculares e Parcerias: Clube de Ciências, Físico-química, Ciências Naturais, Biologia. Em execução
Videopoemas: execução de curtas metragens + apresentação
pública em formato de Mostra. Disciplinas Curriculares e Parcerias: Equipas educativas, Português; Em execução
Ciclo de Cinema: “Mar de Cinema”. Disciplinas Curriculares e Parcerias: Plano Nacional de Cinema; Em execução
Mar P´ra Pular: apresentação pública em formato “cantigas ao
desafio” com acompanhamento de musica tradicional. Disciplinas
Curriculares e Parcerias: Comunidade, JF do Vau; Em execução
Leitura e exploração de obras recomendadas , leitura de publicações diversas de caráter científico/informativo relacionadas com a
temática, construção do Manifesto da Lagoa de Óbidos. Disciplinas
Curriculares e Parcerias: Equipas educativas, Português, Atelier
Criativo JO; Em execução

Abominável Lixo I
No dia 14 de novembro de 2018 os alunos do 8º A, a convite
da Liga de Proteção da Natureza, deslocaram-se à Praia del
Rei para uma ação de limpeza e recolha de microfragmentos
de plástico para análise laboratorial em sala de aula.

Abominável Lixo II
A biblioteca escolar e o Atelier Criativo, em articulação
com as disciplinas de EV e Português, estão a trabalhar com
uma turma do 8º ano na conceção da performance
Abominável Lixo II. Os alunos criaram personagens e
história tendo como base a problemática associadas à
poluição dos mares e o impacto negativo sobre algumas
espécies. O espetáculo terá apresentação pública , em data a
anunciar.

Carnaval Maritimus
Peixes e marinheiros, homens rã e tubarões, pinguins e
cavacos marinhos fizeram as cores do Carnaval do
Agrupamento e do Torrente - Mini Festival do Mar. E não
foram só os pequenos que usaram o tema do mar para os
seus disfarces. Também na EBS Josefa de Óbidos o desfile
contou com alguns personagens saídos diretamente das
margens da lagoa.

Abominável Lixo I - Trabalho em
contexto de sala e disseminação
de práticas
No âmbito do projeto Ler+ Mar e na disciplina de FísicoQuímica, os alunos da turma A, do 8º ano, visualizaram um
vídeo sobre microplásticos a fim de poderem reconhecer,
aquando da recolha de lixo plástico na praia, que objetos
estariam inseridos neste grupo. Já em aula foi referido que o
facto dos microplásticos serem consumidos por animais
marinhos faz com que entrem na cadeia alimentar. Os alunos foram ainda sensibilizados para a importância da redução do plástico no dia a dia. Foi feita uma análise dos materiais recolhidos pelos alunos na praia , separando-se os
microplásticos dos restantes materiais e reforçando o perigo destes. De seguida, os alunos, divididos por grupos, percorreram as salas das várias turmas do 3º ciclo apresentando a atividade, referindo de forma intencional que se haviam
preocupado em recolher principalmente plásticos de pequenas dimensões, que mais tarde se transformariam em microplásticos. Abordaram também a forma como estes poderão
entrar na cadeia alimentar.
Ana Pimenta, professora da disciplina de Fisico-Quimica

Leituras do Mar
O 2º ciclo abordou a obra “Um Homem de Mar”, de Rodolfo
Castro e o “O Golfinho “ de Ondjaki , lido em duas turmas ,
Este último serviu também de base ao Concurso Nacional de
Leitura. Foi lida a “ A Menina do Mar” e poemas de diversos
autores com a temática central do mar. No sexto ano, as
turmas leram “Ulisses” de Maria Alberta Menéres e futuramente irão abordar “Os Piratas,” de Manuel António Pina .
Está também prevista a leitura e análise dos poemas “Nau
Catrineta”, “A Bela Infanta” e “As Naus de Verde Pinho”,
entre outros.
No terceiro ciclo foram exploradas as obras "O velho e o
mar" de Ernest Hemingway, "A menina do mar" de Sophia
de Mello Breyner Andresen e "A Odisseia" de Homero, com
apresentação subsequente de trabalhos. Estiveram envolvidas 3 turmas do 8º ano.
JI de A-dos-Negros

A lagoa de Óbidos e os seus ofícios

Serão de Contos - Complexo
Escolar dos Arcos e Alvito
Decorreu no dia 15 de março a IV edição do Serão de
Contos, desta vez tendo como tema o mar. À semelhança
de anos anteriores, pais e família responderam ao desafio e
apresentaram alguns contos, utilizando diversas técnicas
narrativas. No dia 4 de abril será a vez do complexo escolar
do Alvito receber a sua sessão. O Serão de Contos resulta
de uma parceria entre as bibliotecas escolares do
Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos e o serviço
educativo da CMO e objetiva o envolvimento dos pais e
família na promoção da leitura.

A palestra foi dirigida aos alunos do ensino básico e
secundário profissional e contou com a presença de dois
convidados: Valdemar Lopes, mariscador e Maria Helena
Ganhão, pescadora. Os alunos tiveram a oportunidade de
ficar a conhecer o dia-a-dia de quem trabalha diretamente
na lagoa, ao mesmo tempo que colocaram diversas questões
relacionadas com a poluição, a abertura/fecho da lagoa, as
espécies capturadas ou artes utilizadas. Os convidados
trouxeram consigo diversas ferramentas e redes,
exemplificando com bastante realismo os procedimentos
usados na pesca e apanha do marisco. No encerramento a
poetisa popular Maria de Lurdes Oliveira apresentou o
poema “Ambiente e Poluição” num formato de cantiga à
desgarrada. A versão integral será dada a conhecer na
segunda fase do “Torrente, Mar P´ra Pular”.

Biblioteca Escolar do Furadouro Oceanário de papel
Está patente na biblioteca escolar do Furadouro a exposição
“Oceanário de Papel”. A exposição recria o universo
marinho em figuras tridimensionais construídas em papel.

Palestra Refugiados: O mar
enquanto caminho dos povos

Integrada nas atividades da Semana da Leitura decorreu no
dia 12 de março a palestra “Refugiados: o mar enquanto
caminho dos povos”. Isabel Silva e Nicolau Osório da
Plataforma de Apoio aos Refugiados, Daud Al Anazy,
refugiado sírio e autor do livro De Mossul a Alfeizerão, e
Helena Lopes Franco, coautora, foram os palestrantes,
numa apresentação moderada por Sandra Geadas, da
Europe Direct Oeste e Lezíria do Tejo. A audiência, que
lotou o auditório, teve oportunidade de ouvir os relatos
tocantes dos presentes, aproveitando para colocar diversas
questões já no final da sessão. “Refugiados: o mar enquanto
caminho dos povos” resultou de uma parceria entre a
biblioteca escolar da Escola Básica e Secundária Josefa de
Óbidos e o Europe Direct Oeste e Lezíria do Tejo.

A lagoa de Óbidos
A Lagoa de Óbidos localiza-se no concelho das Caldas da
Rainha e de Óbidos, na zona Oeste de Portugal. É uma zona
húmida de particular valor económico e ambiental, já referida nos documentos das cortes de Évora de 1460, e que se
encontra sujeita a uma grande diversidade de ameaças. É o
sistema lagunar costeiro mais extenso da costa Portuguesa,
com uma área total aproximada de 6.9 km2 e uma profundidade média de dois metros. Faz fronteira terrestre com o
concelho das Caldas da Rainha a Norte (freguesias da Foz do
Arelho e Nadadouro) e com o concelho de Óbidos a Sul
(freguesias de Vau e Santa Maria). Do lado do Sul encontrase a Poça do Vau e do lado Oeste está ligada à Poça das Ferrarias. Segundo relatos antigos, a Lagoa era muito mais
extensa, alcançando o sopé da colina onde hoje se ergue a
Vila de Óbidos, banhando os muros do castelo do lado Poente. De uma forma natural, a Lagoa de Óbidos, tal como as
lagoas costeiras, a médio ou longo prazo, transformar-seiam em pântanos se o seu regime sedimentar se mantivesse.
A intervenção humana acelera o processo de assoreamento
através das constantes alterações que provoca nas bacias
hidrográficas que conduzem a uma maior produção de sedimento. Por outro lado, a população tenta inverter a situação
ao intervir através de dragagens efectuadas com o objectivo
de aumentar a profundidade do sistema, prolongando, deste
modo, a vida destes meios aquáticos. Fonte: Naturlink.pt - Carolina
Reis e Leonor Martins - 7ºC

Uma banda sonora para o
Manifesto da Lagoa
O Martim, do complexo escolar dos Arcos,
aceitou o desafio para fazer a banda sonora
para o Manifesto da Lagoa. Usa um leitor de QR-code para
ouvires a demo.

